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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas kelia klausimą dėl ne ispanų advokatų, įsisteigusių Italijoje pagal darbo 
sutartį, ir dėl galimos jų diskriminacijos, susijusios su profesiniais tarifais.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Peticijos pateikėjas nori sužinoti Komisijos nuomonę dėl galimo dviejų skirtingų teisininkų, 
įregistruotų Ispanijoje ir Italijoje, kategorijų diskriminavimo atvejo, vykdant profesinę veiklą 
Italijoje pagal Ispanijoje įgytą profesinę kvalifikaciją vadovaujantis Direktyva 98/5/EB. Pasak 
peticijos pateikėjo, Ispanijoje kaip por cuenta propria įregistruoti teisininkai privalo 
Ispanijoje mokėti mokesčius ir socialines įmokas, nors kaip por cuenta ajena įregistruoti 
teisininkai gali bet kurioje šių šalių išvengti mokesčių ir socialinių įmokų mokėjimo. Peticijos 
pateikėjas abejoja antrosios teisininkų kategorijos registracijos teisėtumu ir teigia, kad siekiant 
būti įregistruotu por cuenta ajena teisininku Ispanijoje pateikti pareiškimai dėl tokių 
teisininkų statuso Italijoje prieštarauja Italijos teisei ir todėl yra neteisėti. 

Direktyvos 98/5/EB1 6 straipsnyje nustatyta, kad kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje 
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teisininkai įgijo profesinį laipsnį, įsisteigę teisininkai privalo laikytis abiejų valstybių narių 
profesinės veiklos taisyklių. Direktyvos 13 straipsnyje taip pat nustatyta, kad siekdama 
išvengti netinkamo direktyvos nuostatų taikymo norint apeiti kurioje nors šalyje taikytinas 
normas priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija glaudžiai bendradarbiauja su 
buveinės valstybės narės kompetentinga institucija.

Tačiau kiekviena valstybė narė gali pati nustatyti savo teritorijoje taikytinas profesinės veiklos 
taisykles, su sąlyga, kad tokios taisyklės neprieštarauja Sąjungos teisei, ypač kliūčių laisvam 
specialistų judėjimui sudarymo požiūriu. Kiekvienos valstybės narės kompetentinga 
institucija privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinės teisės ir taikomų profesinės 
veikslo taisyklių. Todėl bet koks nacionalinės teisės ar profesinės veiklos taisyklių pažeidimas 
bet kurioje valstybėje narėje turėtų būti nagrinėjamas pagal tos valstybės narės teisę ir 
perduotas kitos valstybės narės, kurioje specialistas įregistruotas, kompetentingai institucijai. 

Kadangi peticijoje nekeliamas klausimas dėl Ispanijos ar Italijos teisės aktų suderinamumo su 
Sąjungos teise, Komisija negali pateikti daugiau pastabų. Už savo atitinkamų nacionalinių 
taisyklių vykdymo užtikrinimą atsakingos Ispanijos ir Italijos valdžios institucijos. 

Išvada 

Teisininkų registracijos teisėtumą pagal savo atitinkamus nacionalinės teisės aktus ir 
profesinės veiklos taisykles turi užtikrinti Ispanijos ir Italijos valdžios institucijos, ir jos turi 
tarpusavyje bendradarbiauti, jei kurioje nors valstybėje narėje padaromas nacionalinės teisės 
aktų ar profesinės veiklos taisyklių pažeidimas, kad būtų išvengta mokesčių vengimo arba 
etikos taisyklių nesilaikymo atvejų.“
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